
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Programmēšana II
*Kursa nosaukums angliski Programing II
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) B1 Datordizains
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Inta Znotiņa
Dabas un sociālo 
zinātņu fakultāte

Lektore, Mg.sc.educ.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

2

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits 14

Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 
doktora; P – profesionālais**)

P

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

WWW tehnoloģijas (B daļa)

Zinātņu nozare/apakšnozare Datorzinātne/Programmēšanas valodas un sistēmas
*Kursa mērķi Apgūt tīmekļa lapu programmēšanas pamatus.
*Kursa uzdevumi Nostiprināt  un  padziļināt  programmēšanas  un  mājas

lapu veidošanas prasmes un iemaņas. Gūt priekšstatu
par  web  izstrādes  valodām  HTML,  CSS,  XML  un
JavaScript. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Zin  un  izprot  tīmekļa  lapu  izstrādes  valodu
daudzveidību un atšķirīgās iespējas.
Spēj  izprast  un  vajadzības  gadījumā  veikt  izmaiņas
automātiski ģenerētajos mājas lapu kodos. 

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju  kursā  studenti  tiek
iepazīstināti ar tīmekļa lapu izstrādes
valodām  HTML,  CSS,  XML  un
JavaScrit.  Kursa  laikā  iegūtās
teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas
praktiski  veidojot,  papildinot  vai
labojot mājas lapu kodus.  

This course will introduce students to web page 
creation and codes - HTML, CSS, XML and 
JavaScript. Theoretical knowledge will reinforced 
througg pratical application creating, adding to, and 
correcting web page codes.



*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

Tīmekļa  lapu  struktūra  un  veidošanas  procesa
noteikumi.

2 h Lekcija

HTML dokumenta  struktūra,  HTML valodas  sintakse
(teksta formatēšanas tagi, tabulu veidošanas tagi, attēlu
un hipersaišu veidošanas tagi)

8 h Praktiskās nodarbības

CSS stilu lapas 2 h Praktiskās nodarbības
HTML formu elementi 2 h Praktiskā nodarbība
JavaScript kodu piesaiste HTML dokumentam. 2 h Praktiskā nodarbība
JavaScript sintakse. Kopīgais un atšķirīgais salīdzinot ar
ActionScript 2.0.

4 h Praktiskās nodarbības

JavaScript  iespējas  interaktīva  lapas  dizaina  izveidei.
Cookies izmantošana.

4 h Praktiskās nodarbības

Lietotāja  datora  parametru  analīze  un  tīmekļa  lapas
dizaina pielāgošana tiem. 

2 h Praktiskā nodarbība

XML dokumentu veidošanas principi. 2 h Praktiskā nodarbība
XML datu iekļaušana HTML dokumentā. 4 h Praktiskās nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Mājas darbs „Vizītkarte”
Mājas darbs „Kursa vizītkarte”
Mājas darbs „Kalkulators”
Mājas darbs „Interaktīvais dizains”
Mājas darbs „Tīmekļa lapas pielāgošanās lietotājam”
Mājas darbs „Meklētājs”

2 stundas
8 stundas
8 stundas
12 stundas
6 stundas
12 stundas

*Prasības KRP iegūšanai Visu mājas darbu izpilde (strādājot individuāli vai 
pārī) un eksāmena testa sekmīga izpilde.

*Mācību pamatliteratūra 1.  Znotiņa  I.  Tīmekļa  lapu  izstrādes  valodas,
[Elektroniskais resurss] – Tiešsaites raksts. – [Liepāja.,
b.i.  2011.]  –  Pieejas  veids:  tīmeklis  www.  URL:
http://moodle.liepu.lv – Apskatīts 2011. gada 4. aprīlī

Mācību papildliteratūra Graustiņš  N.  Ceļš  uz  mājaslapu.  –  R.:  Biznesa
augstskola “Turība”, 2000. - 87.lpp.

Periodika, interneta resursi un citi avoti Home & Learn, [Elektroniskais resurss] – Tiešsaites 
raksts. – [b.a., b.i. b.g.] – Pieejas veids: tīmeklis www. 
URL: http://www.homeandlearn.co.uk – Apskatīts 2011.
gada 4. aprīlī
w3schools.com, [Elektroniskais resurss] – Tiešsaites 
raksts. – [b.a., b.i. b.g.] – Pieejas veids: tīmeklis www. 
URL: http://www.w3schools.com – Apskatīts 2011. 
gada 4. aprīlī
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